1

NR. 16 (1755)

SEMANÁRIO - 1982 BALANDIS - ABRIL 22 D.- 30,00 Cr. Rua Juatindiba. 20(28) Caixa Postal 4421 • 01000 São Paulo, teL 273—0338 •^*?&V<y-3$K

DEIMANTINIS KUN. DR. ANTANO MILIAUS
JUBILIEJUS
Š.m. Balandžio mėn. 14 dieną kun. Dr. Antanas Milius lie
tuviu kunigu tarpe atšventė 75-tąjj gimtadienį.
Kilimu kunigas Antanas yra dzūkas. Gimė Seiriju parapijo
je penktuoju iš vienuolikos vaiku. Kun. Antano tėvas Juozas
Milius eilę metu buvo angliakasiu Pinsilvanijoje J. A.V. Susi
taupęs pinigu grjžo Lietuvon ir gražiojoje Dzūkijoje, netoli
Alytaus nusipirko nemažą ūkį, vedė Magdaleną Naujalytę ir
susilaukė gausios šeimos. Dvi kun. Antano sesutės buvo vie
nuolės benediktinės, du broliai gyveno ir mirė Brazilijoje ir
du mirė Lietuvoje, šeši dar gyvena Lietuvoje.
Gimnaziją jubiliatas baigė Lazdijuose, mokėsi Vilkaviškio
kunigu Seminarijoje. Kunigu įšventintas 1933 metais birželio
11 dieną. (Sekančiais metais švęs auksinį kunigystės jubiliejų).
Pora metu dirbo Prienų parapijoje po to, kaip gabus mokinys,
vien penketukais baigęs seminariją (Lietuvoje geriausias pažy
mys), buvo pasiustas j Šveicarijos Friburgą aukštesnioms stu
dijoms. Parašė doktoratą "Apie Didįjį Meilės Įstatymą pagal
Šv. Jono pirmąjį laišką". Gavęs teologijos doktoratą grjžo LietuvonJr profesoriavo Vilkaviškio Kunigų Seminarijoje. Bolše
vikams seminariją uždarius vikaravo Keturvalakiuose. Vėliau
buvo perkeltas j Alytų Gimnazijos ir Mokytoju Seminarijos
Kapelionu. Pasitraukęs iš Lietuvos dirbo Austru parapijoje,
vėliau Eichstete Lietuvių gimnazijos mokytoju ir Kapelionu.
Iš eichštetiškių kun. Antano mokinių trys išėjo j kunigus: k. .
Bunga - Vokietijoje k. Dauknys — Australijoje, k. Nekrašius
— miręs.
Iš Vokietijos emigravo Argentinon, kur metus padirbęs vie
tinėje parapijoje persikėlė į Braziliją. Iš karto buvo apsistojęs
Šv. Antano Vienuolyne Pari, paskui dirbo Camilopolyje, vė
liau persikėlė j Zeliną, kur išdirbo 10 metu. Paskutinė darbo
vieta buvo Šv. Ritos Parapija Alto do Pari.
Porą kartų lankėsi JAV-bėse, kur išbuvo pusantrų metu, il
giau talkindamas Aušros Vartų parapijai Naujorke, Patersone
lietuviu parapijoj ir buvusioje savo mokslo draugo vyskupo
Delsnio parapijoje East St. Louis mieste.
Dabar JubiIijatas jau yra išėjęs j pensiją, nuolatos gyvena
Praia Grande, dažnai pabuvoja ir Vila Zelinoje. Myli skaityti,
daug skaito, vartoja 7 kalbas.
Kun. Antanas Milius yra dosnus Lituanikos rėmėjas: kop
lyčios statybai paaukojo Cr$.700.000,00, o likusias santau
pas testamentu taipogi užrašė Lituanikai.
Linkime garbingo amžiaus Jubiliatui kun. Antanui ne tik

nio pasaulinio vyskupų sinodo darbų vaisius ir drauge jų apvai
nikavimas. Pasaulio vyskupu sinodas buvo 1980 metu spalio
mėnesį. Sinodo darbai buvo parengti ilgomis studijomis, daly
vaujant įvairiu sričių specialistams iš viso pasaulio kraštų. In
tensyvaus darbo rezultatus sinodo dalyviai — apie 200 viso ka
talikų pasaulio vyskupų konferencijų atstovų — prašė, kad
aukščiausio Bažnyčios autoriteto vardu būtų paskelbtas atitin
kamas dokumentas apie krikščioniškos šeimos uždavinius šiuo
laikiniame pasaulyje.
Naujuoju dokumentu Jonas Paulius II kreipiasi j visos Baž
nyčios vyskupus, kunigus ir pasauliečius, o per juos ir j visus
geros valios žmohss, kuriem rūpi šeimos ateitis ir likimas.
"Kuo labiau krikščioniška tampa šeima, — pabrėžia popiežius
dokumente, — tuo ji tampa pilniau žmogiška. Priimant Evan
geliją, pilnai išsipildo tos viltys, kurias žmogus yra teisėtai su
gražiai atšvęsti kunigystės Jubiliejų bet ir daug gražiu ir ilgu
dėjęs į santuoką ir j šeimą".
Naujasis dokumentas "Familiaris consortio" išreiškia popie
metu Viešpaties globoje.
žiaus ir visos Bažnyčios tikėjimą šeimos vertybėmis ir pilną
APIE KRIKŠČIONIŠKOS ŠEIMOS UŽDAVINIUS
• pasitikėjimu Šeima: "žmonijos kelias j ateitį eina per šeimą".
Mūsų laikais, kada įvairios ideologijos ir sociologijos kalba
Lotyniškais žodžiais "Familiaris consortio" (šeimos benapie "šeimos mirtį", popiežiaus ir Bažnyčios rūpestis žmogudruomenė) prasideda naujas popiežiaus Jono Pauliaus II doku- mi negali būti atskiriamas nuo rūpesčio šeima. Jėzaus Kristaus
mentas, padrąsinimas, kuris buvo paskelbtas Vatikane. Šiame Evangelijoje paskelbtoji tiesa apie žmogų neišvengiamai apisvarbiame dokumente Šv. Tėvas svarsto krikščioniškos šeimos—ma ir tiesą ąpje šeimą. Tai geroji naujiena kiekvienam žmogui
uždavinius šiuolaikiniame pasaulyje. DokumentcS yra
e'ma’(nukelta j 7-tą psl.)
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direktoriaus pavaduotojai ZALECKIENEI.
Mokytoja pradėjo mergaitę visaip bauginti,
grasinti, kad už jos tokį elgesį motinai atims
teisę ją auklėti, o ją pačią atiduos į internatą.
Be to, dar maldavo palaikyti pas save komjau
nimo bilietą.
- Ačiū, ne. Dabar jūs saugokite, - išeida
ma tarė Loreta.
Vaikų kambario inspektorė ŠTEMBERG
pranešė Loretai ir jos motinai, kad už “buvi
mą be tėvų priežiūros po 22 vai. L. VOROB
JOVĄ įtraukiama Vaikų kambario įskaitom

Vilkaviškis. Š. m. lapkričio 14 d.
pas Kelmelius (Vilkaviškis, Statybininkų 4-3)
grupė jaunimo susirinko švęsti gimimo dieną.
Apie 18 vaL, jaunimui dainuojant ir links
minantis, įsibrovė milicija ir civilių asmenų
grupė. Viena mergaitė atpažino, jog civiliai tai saugumiečiai iš Vilniaus.
• Neprisistatydarni, nepateikdami jokių pa-.
teisinančių dokumentų, pareigūnai reikalavo
Rugsėjo 1 d. mokyt. R NAVICKAS ir se
iš jaunimo pateikti pasus. Jaunimas pasų ne
kretorius ŠIMKUS stengėsi įtikinti dešimtokę
turėjo, todėl jiems buvo įsakyta: “Važiuosit į
Loretą VOROBJOVĄ, jog “eiti į bažnyčią ir
skyrių ir ten išsiaiskinsim”.
melstis gali tik ne komjaunuoliai”. VOROB
Kieme jaunimo laukė “voronokas” (kali
JOVAI paaiškinus, kad daug komjaunuolių
niams vežioti automašina, - Red.) ir dar ke
ir mokytojų lanką bgLŽatyaą,
mokinė buvo
1 Ml
lios mašinos, kurioms atvyko pareigūnai
verčiama išduoti jų pavardes, bet ji tarybi
Atvežus j skyrių, vienas iš Vilniaus atvy
niams pedagogams paaiškino, kad dar esanti
kęs saugumietis užgarantavo: “Kol nepasaky
pilno proto ir žmonių neišdavinės, Nežinoda
site savo tikros pavardės ir adreso, tol nė vie
mas, ką daryti, auklėtojas NAVICKAS už
nas iš čia neišeisite”.
draudė Loretai susitikinėti su Daiva BELEVIAsmenybių išaiškinimas užtruko 4,5 vai.,
ČIUTE.
nors, išveždami jaunimą, pareigūnai pažadėjo
Rugsėjo 10 d. prie Loretos priėjo sekreto
negadinti šventinės nuotaikos ir, neužtrukdyrius SIMKUS ir pasakė norįs su ja pasikalbė
ti ilgiau kaip 15 minučių.
ti Nusivedęs į komjaunimo kambarį; pradė
Pareigūnai su jaunimu elgėsi grubiai, ir vie
jo mergina tardyti, kokiu tikslu buvusi Molė
ną mergaitę ištiko nervinis priepuolis. Jauni
tuose, ką ten veikė, kas’ daugiau dalyvavo?
mas ryžtingai reikalavo suteikti ligonei medi
| klausimus tardomoji neatsakė. Loretai pri
cininę pagalbą. Tik po ilgų įtikinėjimų pavyko
sipažinus, kad ji tikinti, o j bažnyčią ėjo ir
išreikalauti,ikad milicijos pareigūnai iškviestų
eis, sekretorius ŠIMKUS pagrąsino, jog ji bus
med. pagalbą. Atvykusi med. sesuo elgėsi su
išmesta iš komjaunimo.
ligone labai netaktiškai: praėjus priepuoliui,
Rugsėjo 17 d. klasės auklėtojas NAVIC- .
med. sesuo pasiūlė mergaitę nubausti 15-kai
KAS pranešė dešimtokams, kad po pamokų
parų, kadangi ji esanti girta.
reikės aptarti vienos jų draugės elgesį. Moki
Apie pusę vienuoliktos vakaro suimtieji bu
niai, išgirdę, kuo kaltinama Loreta, pradėjo
vo paleisti, Skyriuje pasiliko tik viena nepilna
vienas per kitą šaukti: “Kur ji nori, ten tegul
metę mergaitę, kurios jaunimas laukė ištisą va
ir važiuoja. Čia jos asmeninis reikalas...”
landą, kol pagaliau atvažiavo Vidurinės mokyk
1981 m. rugsėjo 21 d., dalyvaujant mokyk
los direktoriaus pavaduotojas ir laukusieji įsiti
los direktoriui S. ČIESIUNUI ir auklėtojui R.
kino, jog mergaitė tikrai pasieks namus.
NAVICKUI, buvo apsvarstytas Loretos VO
Po šio incidento grupė jaunimo (Birutė
ROBJOVUS elgesys. Kadangi mokinė tvirtai
BR1LIŪTĖ, Nijolė SUKEV1ČIŪTĖ, Jonas
laikėsi savo pažiūrų, tarybiniai pedagogai pra
VAILIONIS, Saulius KELPŠAS, Antanas ŽI
dėjo mergaitę auklėti: reikia neklausyti tėvų.
LINSKAS, CIBIRAUSKA1TÉ, CIBAUSKAI“Yra jau penkiolikmečių vaikų, kurie jau ne
TÉ, Stasys MIŠTAUTAS, Aldona MILIUTĖ.
klauso motinų, o tu tokia didelė - septynioli
Regina TERESIÚTÉ, Vidas STRIOKAS, Gie
kos metų, - ir negali pasipriešinti tėvams”.
drė STR1OKAITÉ, Vytautas GLUOKSNYS,
- Mokykloje sako, kad galima tėvų neklau
Audronė GLUOKSNYTÉ ir Roma TAMA
syti nuo 15 metų, o milicijoje, - nuo 18-kos.
ŠAUSKAITĖ) pasiuntė Lietuvos TSR Proku
Kieno klausyti? - pasiteiravo Loreta. Susirin
rorui protesto raštą, kur tarp kita ko rašoma:
kime Loretai buvo paskirtas bandomasis laiko
“Mes protestuojame, kad milicininkai ir sautarpis.
gumiečiffi'sugadino mums šventinę nuotaiką,
Spalio 5 d. L. VOROBJOVĄ, paaiškinusi,
o jei pareigūnų veiksmai teisėti, prašome pa
jog ryšium su įvykiais Molėtuose, nuo rugpjū
aiškinti, nuo kada ir kuo remiantis reikia mili
čio 20 d. ji nelaikanti savęs komjaunuole. Kom
cijai pranešti, kad tikintis jaunimas susirenka
jaunimo bilietą atidavė komiteto sekretorei,
švęsti gimtadienio ar pasilinksminti? ”

Iš Lietuvos K. Bažnyčios Kronikos Hr. 49
KGB TERORIZUOJA JAUNIMĄ
Vilnius. 1981 m. rugpiūčio mėn. buvo
pradėta rinkti parašus po skundu Lietuvos
TSR generaliniam prokurorui dėl jaunimo,
kuris buvo neteisėtai suimtas prie Molėtų eže
rų Mindūnų kaime (žr. “LKB Kronika” Nr.
49), terorizavimo ir neteisėtų milicijos ir sau
gumo veiksmų. Po protestu pasirašė apie 600
tikinčiųjų. Nors jau praėjo keli mėnesiai po
įvykio, nežiūrint tikinčiųjų protestų, jauni
mas pastoviai terorizuojamas ir toliau.
1981 m. rugsėjo 22 d. į Vilniaus m. Pramprekybą “Naujininkų” parduotuvės direktorė
DAGIENĖ išsikvietė vyr. pardavėją Valdą RYLIŠKYTĘ, vasarą poilsiavusią su jaunimu prie
Molėtų ežerų. Pramprekyboje Valda rado sky
riaus vedėją STELINGIENĘ ir dar vieną mote
rį. Jos tardė Valdą nuo kada ji pradėjo tikėti
ir melstis, stebėjosi ir juokėsi iš jos, kad ji 18 metų mergina, dar tiki Dievą ir lanko baž
nyčią, kai visi laikraščiai ir vadovėliai rašo,
kad Dievo nėra... Grąsino, kad ja išmesią iš
komjaunimo, į kurį mergaitė buvo priversta
įstoti, kai ji lankė technikumą.
1981 m. rugsėjo 2 d. Vilniaus 24 vid. mo
kyklos VIA kLmok. Gaivą BELEVIČIŪTĘ
mokyklos direktorius Stasys CIESIÜNAS ba
rė už tai, kam ji, baigiantis vasarai, kartu su
grupe tikinčio jaunimo suaugusiųjų priežiūro
je kelias dienas praleidusi Molėtų rajone, Min
dūnų kaime.
Rugsėjo 3 d. mokymo dalies vedėja KATININKIENÉ nuvedė mokinę Gaivą BELEVIČIŪTĘ pas vaikų kambario inspektorę ŠTEMBERG, o ši įtraukė mergaitę Vaikų kambario
įskaiton. BELEVIČIŪTEI paklausus “už ką? ”.
inspektorė ŠTEMBERG atsakė: “Tu esi nepil
nametė ir po 22 vat buvai be tėvų”.
Rugsėjo 16 d. mok. BELEVIČIŪTĖ buvo
verčiama eiti į susitikimą su ateistu STAN
KAIČIU. Lektoriui neatvykus, “paskaitą”
skaitė mokyklos direktorius S. CIESIÜNAS.
Direktoriui pradėjus šmeižti Bažnyčią, Gaiva
pakilo ir bandė išeiti, tačiau auklėtoja priver
tė ją pasilikti. ____
_____

Dr. ALEKSASKALINAUSKAS

Dr. PAULO KALINAUSKAS

-------------------------------------------------- ADVOGADOS ---- -------------------------------------------Inventário, Despejo, Desquits, Divorcio,
Processo Crime, Processo Trabalhista, Etc.

Rui 15 de Novembro, 244 • 4 ind. • Conj. 9 • Fook 37-8958
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DR. JONAS NICtPORGIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA
CROSJ» 6049

R.CapJ’acheco Chaves 1206 fone:273-6696

R. Itapeva, 49 • Cj. 35

fone: 288-4770

3

NR. 16 (1755) 1982.IV.22

MUSŲ
ii
i

i mtmw w w m į į

LIETUVA

3___

«*Jiaiar;L!uu» r. ws

mai pažįstame Šventąjį Raštą, kad ne
siklausome Dievo žodžio? .

11. K r i s t u s "k a r c i a m o j"

AUKŠTYN
.ŠIRDIS!
o

Kun. Pr. Gavėnas

MINTYS

SEKMADIENIO
SUSIKAUPIMUI
KRISTUS"KARČI AMOJ"
Velykinis laikotarpis -^50 dienų ~
yra skirtas artimesniam, gilesniamssusitikimui su Prisikėlusiu Kristumi. Prie to
veda, tartum už rankos, Liturgija, seKi
dama Evangelijos nurodymais.

L Kristus kelyje
-Tą pačią "pirmą savaitės dieną"
(būtent per Velykaą) du "mokiniai" ke
liavo j Emausą (apie 12 km nuo Jeruza
lės. Vienas pažįstamas - Kleopas, an
tras — bevardis.
Kaip tik šio, bevardžio, asmeny gali
me jaustis kiekvienas mūsų ir... keliauti
j Emausą. Juk ir mes esame keliaunin
kai. Gyvenimas — kelionė, kol galutinai
susitiksime su Dievu.
— "Ir kalbėjosi apie tai, kas buvo įvy
kę". Taigi, apie savaitės įvykius; bet
tai nebuvo tie kasdieniai, ir net bana
lūs, apie kuriuos kalbant išeina pletkai,
ir net šmeižtas... Juodu kalbėjo apie
"Jėzų Nazarietį, įarsų žodžiais ir dar•bais... kurį nužudė, palaidojo... Taigi, •
kalba ėjo apie Kristų.
"Taip kalbant... prisiartino pats Jė
zus ir ėjo kartu".
Keistas tas Kristus. Tą pačią Velykų
dieną, vos prisikėlęs iš numirusių, eina
sau per laukus, kur nors j kaimą, užkal
bina du "mokiniukus"... Mes gal bū
tum jį tuoj uždarę kur nors bažnyčioj,
ar bent Paskutinės Vakarienės salėj,
su apaštalais, su pamaldžiom moterė
lėm...
Tikrai keistas. Bet dar keistesnis tuo,
kad tuo pačiu metu jis jau gali būtiir
Jeruzalėj, ir Emause, ir... su manim.
Juk jis — Prisikėlusysis, sudvasintas,
jau neribojamas nei vietos, nei laiko.
"Taip kalbant... prisiartino pats Jė
zus".
Jei kalbi (argalvoji) apie Jėzų, jis jau
su tavimi.
Bet ar mūsų kalbos (ir mintys) vi
suomet tokios, kad ir Jėzus gali, neužsigaudamas, j jas įsiterpti? ir tokios,
kurias mes galėtum tęsti, ir Jėzui besi
klausant?
"Mes tikėjomės..."
Kristus visuomet lieka paslaptingas,

Koplytėlė - Čiurlionio pieš.
ir gali nekartą mus apvilti, ypač kai ja
me ieškom tik savo naudos.
Iš vienos pusės jis — "pranašas ga
lingas žodžiais ir darbais", iš kitos —
bejėgis avinėlis: "jį nukryžiavo... jau
trečia diena..."
Dar yra ir kibirkštėlė vilties: "Sako
Jėzų esant gyvą"; bet ir kaip sunku
tuo įtikėti? . "Nuėję pas kapą rado
viską, ką moterys sakė, bet jo paties
nematė"...
"O jūs, neišmanėliai.
Mes tikėjom, kad jis išvaduos Izrae
lį (iš romėnų vergijos)..; Bet tai mūsų
sukurtos viltys, vien tik pagal mūsų
planus, neatsiklausus jo paties (geriau:
neklausant jo paties žodžių). O galgi
Dievo planai kitokie.
"Argi Mesijas neturėjo visa tai iš
kentėti? ... Ir aiškino jiems, kas Raš
tuose apie jį pasakyta".
Nevienu atveju Dievo planai yra
skirtingi nuo mūsų — bet visuomet
geresni už mūsiškius. Taigi, ar nebū
tų protingiau atsiklausti jo, su juo pa
sitarti, jo paprašyti, kad mums padė
tų vykdyti jo planus? .
Argi daug mūsų klaidų ir nesėkmių
nepriklauso ir nuo to, kad nepakanka-

"Pasilik su mumis."
Kai susitinki su Kristumi (nors gal ir
nepilnai pažįstamu) ir pradedi su juo
kalbėtis (ypač gi jo klausytis), norisi
pasilikti su juo ilgiau. Tatai galima at
siekti kaip tik per Šv. Raštą (skaityti,
apmąstyti, klausyti).
"Jau vakaras arti..."
Ir man artinasi gyvenimo vakaras. 0
vistik dar norisi gyventi.
Tai galima tiktai su Juo. "Tik tu turi
amžinojo gyvenimo žodžius" (Petras
Kristui).
‘ Jis užsuko pas juos".
Kristus niekad neatmeta nuoširdaus
kvietimo. Kas jo ieško (nors ir šunke
liais eidamas), randa. Kai kada gal net
ir karčiamoj. Ir net jei jis slepiasi, kaip
čia, paprasto pakeleivio asmeny.
"Vakarieniaudamas... paėmė duonos...
laužė ir davė jiems valgyti... Tada jie pa
žino Jėzų".
Artimai susitikti su Jėzumi ir jį pilnai
atpažinti galima tik... priimant jo paties
laužiamą duoną — prie Komunijos stalo.
Neveltui Bažnyčia įsakė: "Nors vieną
kartą metuose".
Bet jei priimi "velykinę" vien tik iš
"įsakymo", o ne iš meilės Kristui, tai
mažas tavo tikėjimas. Ir meilė tikrai su
šalusi. Ir nežinau, ar tu pasijusi susitikęs
su Prisikėlusiu Kristumi.

11L "I r jie papasakojo"
"Jie pažino Jėzų... bet jis pranyko
jiems iš akių".
Kaip būtų buvę malonu jiems dar il
giau pabūti prie stalo su Jėzumi. Tačiau
jis... pranyko; ir jie jo jau nematė.
Kaip ir man. Jo nematau. Tačiau tikė
jimu žinau, kad jis prie manęs, jis su ma
nimi, jis - manyje.
"Jie tuoj pakilo nuo stalo... ir sugrįžo
j Jeruzalę".
Nei kelionės nuovargis, nei užėjęs va
karas negali jų sulaikyti ant vietos. Juk
jie sutiko Jėzų. Ir valgė su juo... Jėzus —
gyvas. Reikia pranešti ir kitiems.
Kaip tik ši gilioji Velykų paslaptis.
"Argi mūsų širdys nebuvo užsidegusios,
kai jis mums kalbėjo? "
Susitikti su Prisikėlusiu Kristumi prie
Velykų Stalo. Ir jausti tą negalimą užslo
pinti gilų, degantį reikalą jį skelbti visiems.
Jis — gyvas. Ir aš susitikau su juo.

J. BUTRIMAVIČIUS
AD VÓC AC 1 A .
CIVIL. Inventario, Despsjo, etc.
COMERCIAL; Falência, Cobrança. etc
TRIBUTÁRIA: Imoomoa Randa. ICM, IPI
R.U1 Bario de Iguspe, 212 - 4 o «kLs/4$ • Liberdade Fone: 279-593 7
Horário das 9áX) às 1100 e das 14KX) às 1S0O

Rua Campes Novos, 590 • V. Ze&na - Horézio das 19D0 às 21ÍX)

KALBAMA LIETU V I S K A I

4

_

M USŲ LI ETŲ VA

NR. 16 (1755) 1982.IV.22

UITUVIU ATSTOVAI BALTUOSIUOSE RŪMUOSE
JAV LB-nės delegacija, rugsėjo 29 lanky
dama valstybės departamentą. įteikė memo
randumą tariamų nacių karo nusikaltėlių trau
kimo teismo atsakomybėn klausimu. Memomdume atkreiptas dėmesys j JAV teisingu
mo departamento kblaboravimą su sovietais,
naudojant sovietinę teisminę procedūrą, liūdi
ninku ir vertėjų suradimą, kaltinamosios me
džiagos atranką, gynėjo advokato patvirtini
mą, ir Lt Pastebėta, kad toks teisingumo de
partamento pareigūnų elgesys pažeidžia ilga
meti JAV-ių nusistatymą nepripažinti smurtu
sovietų įvykdytos Pabaltijo valstybių aneksi
jos.
Lapkričio 16 valstybės departamentas pa
kvietė JAV LB krašto valdybos ir Jungtinio
baltų amerikiečių komiteto atstovus informa
ciniam pokalbiui LB memorandume iškeltais
klausimais. Valstybės departamentui atstova
vo naujai paskirtas Rytų Europos skyriaus di
rektorius John Davis, Pabaltijo valstybių sky
riaus viraininkė Mildred Patterson ir teisinio
skyriaus atstovas adv. Haley D. Collums. JAV
LB-nei atstovavo visuomeninių reikalų tarybos
fįrmininkas Alg. Gečys, krašto valdybos vice
pirmininkė Aušra Zerr, LB ryšininkas Washing
tone Viktoras Nakas ir visuomeninių reikalų
tarybos teisinis patarėjas adv. Ernestas Ras
kauskas. Baltų komiteto delegaciją sudarė
vykd. pirmininkas M. Kari, reikalų vedėjas J.
Elias, nariai G. Meirovics ir dr. J. Genys. Taip
pat dalyvavo Estų laisvės legiono atstovas Juri
Raus.
Informacinį pokalbį pradėjo direktorius
Davis, paskalydamas iš anksto paruoštą pa
reiškimą. Paaiškėjo, kad valstybės departamen
tas teisingumo departamento socialistų investigacijų Įstaigos vadovybę (Office of Special In
vestigations - OS!) yra supažindinęs su Pabal
tijo valstybių aneksijos nepripažinimo politika
ir jai yra aiškios galimos implikacijos. Todėl
OSI direktoriui Allan Ryan yra draudžiama
lankytis Pabaltijo valstybių teritorijoje tačiau
rangu žemesniam vicedirektoriui Neil Sher ir
kitiem pareigūnam yra leidžiama. Kelionėse į
Pabaltijį teisingumo departameniespareigunus
visada lydi JAV ambasados Maskvoj ar JAV
konsulato Leningrade tarnautojai ÕSI vadovai
valstybės departamentą yra supažindinę su san
tykiavimo prokuratūrą ir liudininkų apklausas
nėjimo procedūromis. Apklausinėjau! liudinin
kus, visada dalyvauja OSI pareigūnai, apklausi
nėjimo eiga yra filmuojama, ir gynėjui advoka
tui yra leidžiama kryžmai tardyti liudininkus.
Vertėjais būna sovietų pareigūnai OSI iki šiol
nėra patyrusi, kad sovietai iš savo pusės būtų
sufalsifikavę ar sufabrikavę dokumentus ar
prievartavę liudininkus. Stengiamasi gautų do
kumentų ir liudijimų patikimumą patikrinti
prieš užvedant bylą. Visais atvejais paklūsta
ma JAV kongreso pravesto įstatymo paragra
fam. Bendradarbiavimas su sovietų valdžios
atstovais jokiu būdu neimplikuoja Pabaltijo
valstybių aneksijos nepripažinimo politikos
silpnėjimo. Aneksijos nepripažinimas yra JAVių privilegija “suteikti ar paneigti”, tad netin
kamą yra kiekvieną JAV politikos žingsnį ver
tinti toj šviesoj.
Po J. Davis perskaityto pareiškimo ir asme
ninių paryškinimų buvo pradėtos daugiau ne
gu valandą trukusios diskusijos. Pateikiam tik
būdingesnius pasisakymus.

sai nesioriėntuoja 1941-44 merų voKiecių um.
pacijos laikotarpy. Jie pamiršta, kad padėties
viešpačiais buvo ne lietuviai, bet vokiečiai.
OSI vadovai nepajėgia suprasti, kad sovietai
siekia diskredituoti Lietuvos 1941 metų sukiliminę vyriausybę, nes ji atstovavo lietuvių
tautos valiai būti nepriklausomais. Valstybės
departamentui Gečys siūlė atkreipti dėmesį
į sovietinį pilietybės įstatymą, kuriuo trečios
kartos amerikietis lietuvis adv. Raskauskas
yra laikomas Sov. Sąjungos piliečiu ir jo vyki
mas į pavergtą Lietuvą yra surištas su galimy
be, kad jis gali būti areštuotas. Pagaliau kvie
tė atsižvelgti į kaltinamųjų finansinę būklę.
Pavyzdžiu pateikė Floridoj gyvenantį lietuvį,
kuris, bylai teisme dar neprasidėjus, yra gyny
bai išleidęs daugiau kaip $25.000. Dar keletas
mėnesių, ir šis asmuo bus priverstas parduoti
prakaitu uždirbtą gyvenvietę, kad apgintų sa
vo gerą vardą.
G. Meirovics pateikė pavyzdį, kaip sovietai
Algimantas Gečys.
pasirenka tariamus nusikaltėlius. Parenkama
vienas Anglijoj, vienas Švedijoj, vienas Kana
M. Kari teigė, kad OSI vykdomas kaltinin
doj, keli JAV-ėse, užtenkamai, kad sužlugdy
kų ieškojimo procesas prilygsta raganų me
tų antikomunistiškai nusiteikusios išeivijos
džioklei Pasitikėjimas sovietiniais teismais yra
moralę. Kodėl aacių bendradarbiautojų ieško
didžiausias nesusipratimas. Tenka tik prisimin ti pradėta praėjus daugiau kaip 16 metų po
ti neseniausiai įvykusį disidento Saranskio nu
karo pabaigos?
teisimą. Jam buvo prisegta JAV žvalgybos agen
J. Raus atkreipė dėmesį į lapkričio 15 New
to etiketė. Amerikoj niekas tuo netikėjo. Ko
York Times laikrašty išspausdintą pranešima
dėl dabar, nacių kaltininkų ieškant, imtasi pa
apie vykdomus pasitarimus tarp JAV-ių ir
sitikėti sovietų teikiamais dokumentais, suras
Vak. Vokietijos. Jei pasiūlymas, kurį įnešė *•
tais liudininkais ir sovietiniais teismais?
Austrijojggyvenąs nacių “medžiotojas” Simon
Adv. E. Raskauskas pareiškė, kad jam ten
Wiesenthal, būtų priimtas, JAV-ės leistų jose
ka ginti vieną kolaboravimu su naciais apkal
gyvenantiem tariamiem karo nusikaltėliam
tintą Floridoj gyvenantį lietuvį, prieš gerą sa
būti teisiamiem Vak. Vokietijos teismuose.
vaitę Washingtono, D.C., teisėjas jam suteikė
Tokiu būdu lietuviai, latviai, estai, ukrainie
teisę po priesaika apklausinėti OSI vadovus
čiai ir kitų Hitlerio okupuotų valstybių tuo
Ryan ir Sher. Apklausinėjimai buvo įrašyti į
metiniai gyventojai būtų teisiami vokeicių teis
teismo stenogramas, kurios yra visiem prieina muose. išimtis būtų sudaryta Vengrijai ir Ru
mos. Šiuos pareigūnus apklausinėdamas, Ras
munijai, kurtos buvusios suvereninės valstybės
kauskas patyrė, kad sovietai neprileidžia OSI
Tokiu atveju Amerikos pilietybę gavę kitatau
pareigūnų ir gynėjų advokatų prie Sov. Sąjun
čiai būtų išduoti vokiečių teisiniam organam.
gos žinioj esamų archyvų. Gaunami tik tie do
Šio siūlymo svarstybos dalyvaujantiem valsty
kumentai, kuriuos sovietų pareigūnai parenka.
bes departamento pareigūnam buvo naujiena,
Amerikiečiui advokatui neleidžiama ištirti liu
ir jie papildomų žinių suteikti negalėjo.
dininkų praeities bei jų patikimumo. Liudinin
Valstybės departamento pareigūnai papra
kus šaukiant į teismą, naudojamasi sovietinės
šė adv. Raskauską jiem parūpinti OSI vadovų
teisminės sistemos patarnavimais ir vertėjais.
apklausinėjimo stenogramas. Pokalbio metu
Ar tikslu pasitikėti sovietiniais teismais, kai
padarytus pareiškimus jie' žymėjosi ir pažadė
1981 spalio mėnesį valstybės departamento
jo keliamus klausimus ištirti bei nukreipti,
paskelbtas raportas Nr. 88 pateikia faktus
kam jie priklauso. Tikimasi, kad greitu laiku
apie sovietų vykdomą dokumentų klastojimą,
bus sušauktas kitas informacinis pokalbis, ku
disinformaciją ir politinę veiklą? Pagaliau jį
ris klausimą pastatys kitoj šviesoj.
asmeniškai nuvylė patirti OSI pareigūnų pa
A Gč.
reiškimai, kvietę gynėjus advokatus vykti į Pa
baltijo valstybes, nes ten mus ‘ gražiai priima,
ANGLŲ (SPAUDOJE
pagirdo ir skaniai pavaišina”. Tokia OSI parei
DAILY TELEGRAPH (III. 6} pranešė
gūnų pažiūra yra neetiška.
.apie sausio mėn, siautusią Lietuvoje pūgą,
Aušra Zerr kėlė klausimą, ar JAV valdžios
dėl kurios 10 žmonių mirė, 440 buvo gydo
pareigūnai yra pasvarstę, kaip jų kolaboravi
mi dėl nulšalimo, daugeliui turėjo |>wti am
mas su okupanto pastatytais pareigūnais turi
putuotos galūnės.
atrodyti laisvės trokštančiam, sovietų engia
THE GUARDIAN (IIL 3) straipsnyje
mam baltui? Tai turi jam sudaryti įspūdį, kad
„Disidentai nori beatominės.Baltijos j.,
aneksijos nepripažinimo politika ardoma. Pa
ros“ aprašė estų, latvių ir lietuvių memo
neigiant amerikiečių advokatam ieškoti kaiti
randumą, gautą Vakaruose, kuriame buvo
namam palankių liudininkų, iš sovietų prii
apeliuojama į Sov. Sąjungos ir Sfcandinamant abejotino tikrumo dokumentus, paverg
vų kraštų vyriausybes dėl laisvos nuo
tasis negali nepastebėti, kad Amerika sovietam branduolinių ginklų zonos išplėtimo į tris
išduoda savo ilgamečius laisvės principus.
Baltijos kraštus. Tas memonandJUfflaas bu
vo atspausdintas „E. Lietuvyje4“. vasario
Algimantas Gečys pastebėjo, kad OSI šta
12 d.
bo vadovų apklausinėjimai parodė, jog jie yfea
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Realizou-se no dia 28 de Fevereiro p.p. em
nossa comunidade, um Curso de Adestramen
BRAZILUOS LIETUVIU JAUNIMO
to Preliminar para Alcatéia, Tropa Escoteira,
SĄJUNGĄ
Tropa Senior e Comissão Executiva promovi
da pela União dos Escoteiros do Brasil
Aproveitando a viagem que fiz à América
Participaram do curso 51 pessoas perten
do Norte em fevereiro passado, encontrei-me
centes aos Grupos Escoteiros, - IRAPUÃ,
om pessoas ligadas à organização do V Con
MESSIÂNICO, OLIVETANO, MINUANO,
gresso Mundial da Juventude Lituana, com as
um grupo em formação no Jardim IV Cente
quais discorremos sobre alguns temas.
nário, e ainda o nosso GRUPO ESCOTEIRO
Como muitos de vocês já devem saber no
LITUANO PALANGA.
ano vindouro, entre os meses de junho e julho
A direção do curso ficou a cargo do Sr.
<erá realizado o II “Dias Lituanos Mundiais”
Antonio Aldo Aliandro, tendo como asisten
' II PLD) no qual englobam-se quatro importes os srs. João Bosco de Souza, José Evaldo
• antes eventos, a saber:
Vieira, Nátayr Sibinelli Aliandro, Reynaldo
V Congresso Mundial da Juventuda Litua
Trevisan e Dra. Salete L. Almeida. O referido
na (VPLJK)
curso foi solicitado pela comissão executiva
ALEKSANDRAS VALAVIČIUS
VI Assembléia Mundial das Comunidades
do nosso grupo escoteiro, ao sr. João Bosco
Lituanas (VI PLB Seimas).
de Souza, comissionado distrital, - para que
VI Festival Lituano de Canções (VI LDŠ)
Oportunamente vamos apresentar o calen
os chefes de grupo e comissão executiva pu
Campeonato Mundial Lituano de praticas
dário de trabalho para esta finalidade.
dessem ter um melhor aperfeiçoamento den
esportivas (II PLSŽ).
Na América do Norte, a comissão organiza
tro das normas exigidas pela União dos Esco
A seguir, tem-se o seguinte calendário das
dora já está funcionando a toda força. São os
teiros do Brasil.
festividades em 1983:
seguintes elementos que formam a Comissão
Os nossos escotistas tiveram oportunidade
1416 Noite da Confraternização (II PLD)
Organizadora do V PLJK:
de manter um contacto bastante proveitoso
em Chicago.
-Presidente: Violeta Abariüté (Detroit,
com os visitantes, trocando idéias e experiên
25/6 Atividade Cultural em Chicago
Michigan)
27 a 30/6 VI PLB Seimas em Chicago
- Auxiliar da Presidente: Aldona Petrauskai cias que muito ajudarão na sua formação esco
teira.
26/6 a 2/7 - II PLSŽ em Chicago
te (Detroit, Michigan)
As palestras foram ministradas por confeI /7
Abertura do V PLJK em Chicago
- Secretárias: Kristina Veselkaité (Detroit,
rencistas altamente capacitados, que consegui
$ /7
VI LDŠ em Chicago
Michigan), Rita Neverauskaité (Sterling
ram transmitir aos presentes os ensinamentos
4 a 10/7 Acampamento do V PLJK em
Heights, Michigan)
básicos e necessários, a que se propuzeram.
Dainava, Michigan
- Tesoureiro: Arvydas Šepetys (Ypsilanti,
Deve-se salientar ainda a visita de cortezia
II a 21/7 - Semana de Estudos do V PLJK
Michigan)
que nos fez o sr. José Renato dos Santos, dig
em Trenton, perto de Toronto.
- Presidente da Comissão de Abertura: Violeníssimo Comissário Regional da União dos
16
17/7 - Recepção aos jovens participan
ta'Abariūtė
Escoteiros do Brasil, que agradeceu a presença
tes do V PLJK em Toronto.
- Presidente da Comissão técnico organiza dos cursistas e a cessão das instalações para a
22/7 - Encontro com diplomatas em Ottawa.
dora do Acampamento: Rusnė Baltrušai
realização do curso.
23-24/7 - Encerramento do V PLJK em Mon
tytė-Kasputiené (Redford, Michigan)
Este curso de adestramento prefijhmar ini
treal.
- Presidente da comissão técnico-organizado- ciou-se às 8,30 e terminou por volta das 18,30
Evidentemente esperamos que muitos de
ra da Semana de Estudos: Laima Beržiny- horas, num ambiente de cordialidade e confra
nós possam participar em todos aqueles even
té (Islington, Ontario)
ternização entre seus participantes.
tos previstos. Vocês já estão um tanto familia
- Presidente da Comissão do Encerramento:
rizados com os Congressos Mundiais da Juven
José Carlos Leoni
Rasa Lukoševičiūtė (Montreal, Quebec)
tude Lituana (PLJK) ou com as Assembléias
- Presidente da Comissão do programa acadê
2° ENCONTRO DA ^JVEMTOMundiais das Comunidades Lituanas (PLB Sei
mico: Gabija Juoaapaviciuté-Petrauskienė
DE LRUANA
mas) porém para o ano que vem, deveremos
(Toronto, Ontario)
trabalhar e esforçar-nos para fazermos presen
- Representante da Diretoria da Aliança da
Para que se possa dar continui
tes, pela primeira vez, nos outros dois eventos
Juventude Lituano Mundial: Saulius Čyvas
dade ao trabalho iniciado em de
mencionados. Festival de Canções através do
(Arlington, Texas)
zembro último, será realizado no
Coral da Juventude Volungė e Campeonato Es
- Representante da Diretoria da Comunidade
dia 24 deste mês (sábado) às 17,
portivo através dos jovens que se interessam
Lituano Mundial: ainda não designado.
por tais práticas.
00 horas na Ramovė (Vila Zelina),
Aproveitando este comunicado, tenho mais
R o momento que todos nós (BLB, BLJS,
uma informação trazida de Toronto: existe a pos o 2o Encontro da Juventude lituBrazilijos Lietuvių Sąjunga, Escoteiros, Nemu
sibilidade de se conseguir bolsas de estudo para .
ana.
nas, Volungė, Ateitininkai e demais grupos) co jovens de origem lituana que vivem na América
Durante a reunião será feita
mecemos a nos preocupar e trabalhar para con do Sul e desejosos de estudar um ou dois anos
análise do que já foi feito, além
seguirmos levar adiante aquilo que pretende
no Ginásio Lituano “16 de Fevereiro” na Ale
do necessário planejamento de
mos: Uma presença lituano-brasileira grandiosa manha. O dinheiro para esta finalidade seria levan
atividades futuras.
em todos os eventos do II Pasaulio Lietuvių
tado na Comunidade lituana do Canadá. Os inte
O comparecimento em massa
Dienos.
ressados que me procurem. Até a próxima.
é imprescindível, para que nosso
É da competência da BLJS a convocação,
Aleksandras Valavičius
movimento não fique truncado e
inscrição e preparação da juventude lituanoBLJS-os pirmininkas
mutilado.
________
brasileira para participar no V PLJK.
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ACONTECEU..,
CHÁ BENEFICENTE
A comissão de promoções sociais “transfe
riu” a organização do chá beneficente a um
grupo de senhoras, que devido a certa prática,
o realizou com brilhantismo.
Ocorre porém que o evento, apesar do re
lativo sucesso merece criticas.
Em primeiro lugar, a comissão de promo
ções não participou da festa, estandp somen
te representada por Flávio Bacevičius e con
tando com o apoio de alguns jovens (Priscila,
Márcia, Claudia, Solange e Simone) e princi
palmente de um grupo numeroso de senhoras
(sendo que somente 3 eram lituanas, as outras
moram nas imediações da Paróquia de São
Casimiro) que se solidarizaram com as obras
do P. Bendoraitis, e não pouparam esforços
para que a festa seguisse e se levantassem fun
dos para as obras deste padre lituano.
Em segundo, e a meu ver, o mais grave,
foi a falta de apoio da colônia lituana, que
quando muito, pagou Cr S. 300.00, lavando a
sua consciência e NÃO COMPARECENDO
À FESTA.
Quantas não foram as vezes em que os jik
vens receberam severas críticas pela sua não
participação nas atividades desenvolvidas den
tro da colonia, por isso creio estar no direito
de.criticar a colônia em geral (que me per
doem as exceções), por seu desprezo a esta
atividade beneficente.
Realmente muitos são os ”argumentos"
que provavelmente serão utilizados para a jus
tificação do não comparecimento, mas quan
tos deles serão realmente válidos? Quantos
não serão meras desculpas polidas?
A obra realizada, como bem foi salientado
pelo P. Urbaitis quando da abertura do chá,
é grandiosa em todas as dimensões. No início,
devido ao seu pioneirismo podería até ser
considerada como uma gota de água no ocea
no, mas com esforço e dedicação está se con
seguindo formar um rio. E muitos de nós não
tivemos tempo de dar uma pequena contri
buição para tomar o rio mais caudaloso.
Mas não só críticas devem ser feitas, al
guns, como as senhoras merecem elogios e
aplausos calorosos.
O grupo Gintaras, dirigido por Lúcia Ba
nys, que se desdobrou em professora e pianis
ta, merece ser aplaudido em pé. O grupo cres
ce a cada apresentação e particularmente du
rante a festa esteve ótimo, contagiando o pú
blico com suas danças.
O desfile, patrocinado por GIRCKUS E
CIA. LTDA., também merece um lugar de
destaque na festa.
Durante as rodadas de bingo que foram
feitas, tivemos, inclusive, a leitura de mensa
gens, encontradas à medida que iam sendo
vendidas as carteias.
E por falar em mensagens, gostaria de dei
xar uma: VOCÊ NUNCA PODERÁ FAZER
A COLHEITA SE NÃO JOGAR O GRÃO
NA TERRA. VOCÊ NUNCA PODERÁ FA
ZER NASCER A VIDA4 SE NÃO DER A
SUA.
Que me perdoem os cerca de 20 lituanos
presentes e aos quais sinceramente agradeço.

Nilza Guzikauskas
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A SANTA MISSA E OS JOVENS

(continuação)
CICLO DE METON NÚMERO AUREO
Atríbui-se a Melon, astrônomo ateniense
da Escola dos sofistas, afirmação - no ano
432 a.C. - da equivalência entre 19 anos sola
res e 235 lunações. Depois desse lapso de tem
po, as fases da lua deveríam retomar às mes
mas datas. A observação das luas durante 19
anos seria suficiente para prever indefinida
mente suas fases e organizar com antecedên
cia os calendários luni-solares. O cicio de Me
lon foi adotado em 433 para restabelecer a
ordem das festas gregas, e - por ter sido ins
crito em letras de ouro em monumentos pú
blicos - passou-se a denominar áureo o núme
ro que no ciclo marca a ordem do ano.
O ciclo de Meton não é exato. Após 19
anos julianos, as fases da lua retomam com
adiantamento de cerca de uma hora e meia,
provocando o desvio de um dia no espaço de
trezentos e poucos anos.
Os números áureos foram introduzidos no
calendário eclesiástico, no see. VI, pelo mon
ge cita Dionísio - o Exíguo, autor da era cris
tã. Ao ano 0 foi atribuído o número 1, muito
provavelmente porque o início da era - pos
teriormente deslocado para Io de janeiro do
ano 1 - foi considerado por Dionísio o dia
da .Anunciação, 25 de março, dia de lua nova
que precedeu nove meses o nascimento de
Jesus Cristo.
Se indicarmos por R(a/b) o resto da divisão
de a por b, no.caso de a não ser divisível por
b. e o próprio b, no caso contrário, o número
áureo A(n) de um dado ano n satisfaz à igual
dade
Á(n) = R [ (n + 1)/ 19].

NÚMERO DOMINICAL

O dia do més corresponde ao primeiro do
mingo de março do ano n será indicado por
IXn) e chamado número dominical de n. Temse
D(h) E [ l,2,3,4,5,6,7 ].

Observando-se que
365 = 52 x 7 + 1 e 366 = 52 x 7 + 2
tem-se também
D(n + 1) = D(n) - 1 ou D(n) + 6

se n + Į não é bissexto
D(n + 1) =D(n) - 2 ou D(n) + 5
se n 4- Į é bissexto.

Indicando-se por m o quociente (inteiro)
da divisão n por 4 e sendo p um parâmetro
que depende do século considerado, verificase facilmente que
(D(n) - R [ (6n - m + p)/7 ].

O primeiro domingo de março do ano 1 ca
iu no dia 6. Pois que D(l) =6, conclui-se que
p. — 0 até 1582, ano da reforma gregoriana.
Sendo naquele ano suprimidos 10 dias do ca
lendário, p sobe para 3 de 1583 a 1699, e - a
partir daí, deve ser aumentado progressivamen
te de uma unidade nos séculos que deixaram
de ser bissextos: 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25,...

CURSO
AUDIOVISUAL
DO IDIOMA LITUANO
POR CORRESFONDENOA

0^.44214)1000
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Lendo o artigo sobre o 16-tą Vasario no
“Mūsų Lietuva” de 25 de fevereiro p. p. depą
ramos com a pequena nota da autora dizendo
que na homilia o Padre, visitante do Uruguai
lamentava a ausência dos jovens no ato religio
so, pois pouquíssimos alí se encontravam.
Não foi apenas o visitante que notou essa
falta Pode-se dizer que a igreja toda o perco
beu. Quais as desculpas para essa ausência?
Podem ser várias, mas nenhuma justifica.
Esse fato vem apenas demonstrar uma rea
lidade: A despreocupação dos joiens com a
religião que é colocada em 2° plano ou nem
sequer entra na sua vida e nem faz parte das
suas preocupações.
Infelizmente, essa é a mentalidade do am
biente que nos cerca. Às vezes mesmo no lar.
mas sempre no trabalho, na escola, no lazer
Entre os rapazes, principalmente, o conceito
dominante é o do “machismo' e ir à igreja,
praticar a religião é “vergonhoso”, é preciso
ocultar enquanto que não se envergonharia de
contar um ato menos digno ou até degradante
numa roda de amigos.
É a inversão de valores.
Além disso, outra razão muito forte existe
É a falta de conhecimento do significado da
Missa e das outras verdades da fé.
Muitas vezes podemos até ter tido explica
ções, aulas de religião mas que passaram super
fícialmente e nada ficou assimilado a ponto
de incorporar à vida como convicção que se
traduz na prática religiosa. Quando existe con
vicção acaba a assistência passiva e a religião
toma-se uma necessidade vital que se manifes
ta na atuação vivencial, numa participação
consciente.
Por isso, todos deveríam ter a preocupação
em estudar, em aprofundar os conhecimentos
da religião, da Liturgia, dos princípios cristãos,
pois existe farta literatura religiosa. Há tam
bém os chamados “Encontros” de jovens que
ajudam muito. Mas o que nenhum cristão po
ete deixar de fazer é: ler e refletir o Novo Tes
tamento.
Escrevo este artigo não para recriminar al
guém, mas apenas para ver se com a denúncia
de uma realidade se desperta a atenção para o
problema
Joteikaite

HUMOR
Sherlock Holmes bateu as portas do
céu:
—O que é que você era na Terra? Per
guntou-lhe São Pedro.
—Eu fui o maior detetive do mundo.
—Pois então eu deixarei você entrar,
se você descobrir Adão e Eva entre
as milhões de pessoas que vivem por
aqui, propôs São Pedro.
-Elementar, meu caro- -respondeu Holmes - :eles não tem umbigo.

Dra. H ELG A HERÍNG~^|
MÉDICA - GYDYTOJA
HOMENS

SENHORAS

CRIANÇAS

Rua Quartirn Barbosa, 6
~ B. do Limão
Fone: 265-759Ü
De 2a a 6a. das 8 às 12 hs. e das 14 às 18 hs.
K
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t
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bos atstovui Dr. Judson Feitosa, kuris
paskaitė gražų straipsnj, iškeldamas
dienos reikšmę. Po to prabilo ambasa
ERNESTAS J. PETRAITIS
dorius Dr. Antonio de Arruda Camara,
Rio de Janeiro lietuviu bendruome
kuris reikalavo laisvės Lietuvai. Profe
nė atšventė Nepriklausomybės Šventę
sorė poetė llza Coelho pasakė gražų
eilėraštį portugalų kalba, o p. Nancy
jau vasario 14 dieną, nes sekantis sek
Regina Gaulia Souza paskaitė trumpą
madienis, vas. 21 d., jau buvo karnava
pasaką-padavimą apie šv. Kazimierą,
lo sekmadienis, kada visas gyvenimas
kuris visuomet, kai Lietuva bėdoje,
sustoja ir brazilai galvoja tiktai apie kar
ateina jai pagelbėti. Ponia Magali pa
navalą.
dainavo porą dainų sužavėdama visus
Šventė prasidėjo iškilmingomis Mišiomis, kurias atlaikė parapijos klebonas
savo puikiu balsu.
kun. Mečislovas Valiukevičius, pranciš
Kaip prieš Mišias, taip ir prieš civi
konui Vladui Šatui (frei Valdomiro)
lini aktą buvo sugiedoti Brazilijos ir
koncelebruojant.
Lietuvos himnai.
Prie altoriaus, be Brazilijos ir Lietu
Oficialiai daliai pasibaigus susirin
vos vėliavų, išsirikiavo visu pavergtų
kusieji pasivaišino alučiu ir vėsinan
tautų vėliavos, kurias laikė lietuvaitės
čiais gėrimais ir užkando atsineštais,
namie pagamintais, skanėstais.
tautiškais rūbais pasipuošusios (p-lės
Bendrai paėmus, šventė praėjo labai
Jurelevičiūtė>' Ramanauskaitė, trys Vygražiai-. Parodė, kad Rio lietuviai neuž
čaitės: Bronė, Adelė ir Marytė) ir Alek
sandras Jurelevičius. Kadangi pritrūko
miršo savo Tėvynės, o čia gimę — savo
žmonių tinkamu pastovėti per Mišias
tėvu gimtojo krašto.
Šis reportažas spausdinamas kiek pa
prie vėliavų, tai kun. Mečislovo atsivež
tos iš Barreto parapijos vienuolės padė
vėluotai, nes reporteris turėjo širdies
jėjos palaikė porą vėliavų.
priepuolį ir išbuvo porą dienu greito
sios pagalbos ligoninėje. Ačiū Dievui,
Per Mišias kun. Mečislovas pasakė
ugningą prakalbą, skirtą Lietuvai, o
Uršulė Gaulie'nė su anūkais Tautos šventėje šiandien vėl yra sveikas.
žmonės giedojo lietuviškai. Solo giedo
nijos atstovą - pirmininką Ignacy Jesjo Rio operos solistė p. Magali.
UŽSIMOKĖJO UŽ "MŪSŲ LIETUVĄ"
man, Lenkijos minister) Kazimierą de
Po Mišių visi, arti 100 žmonių, nuė
Vautour-Sienkiewicz, kūrėją - savanorį
Juozas KARPAVIČIUS
1.200,00
jo j esančią antrame aukšte salę, kur
Igną Dubauską, kolonijos matriarchę
Henrikas VALAVIČIUS
2.000,00
jvyko civilinis aktas, kuriam pirminin
Urchulę Gaulią, Centro da Europa liv
Casimiro ŠILEIKIS
3.000,00
kavo p. Kazimieras Gaulia. Ponas Gau
re sekretorę Teklę Savickeinę, aviacijos
lia pakvietė prie prezidiumo stalo kun.
pulk. José Carvalho Cavadas, poetę IIValiukevičių ir pranciškoną Vladą Šatą,
za Coelho ir Operos dainininkę, lirinj
msgr. Vitai, ambasadorių Antonio de
sopraną, d. Magali.
Arruda Camara, teisėją (desembarga
Po to prasidėjo prakalbos: p. Kazi
ŽEMĖS SKLYPAS
dor) Aulomar Lobato da Costa, vereamieras Gaulia davė žodj miesto tarydorių Dr. Judson Feitosa, lenku koloprie Lituanikos kreiptis pas kun.
J.Šeškevičių - Tel. 63-5975.

iš Rio...

PARDUODAMAS

APIE KRIK^ČLONIŠKG^ŠEIMOS

Naujasis pop. Üono Pauliaus II dokum
niškos šeimos uždavinius šiuolaikiniame pasaulyje pripažįsta,
kad Evangelijos reikalavimai šeimai nėra lengvai įgyvendinami,
bet drauge nurodo ir pagalbines priemones, kurios padeda nu
galėti kliūtis. Šv. Tėvas asmenų nepasmerkia, bet stengiasi
juos padrąsinti. Gelbėdama esmines šeimos vertybes, Bažny
čia dažnai turi eiti prieš srovę. Bažnyčia ir krikščionys negali
plaukti pasroviui,,kai reikia gelbėti žudomą žmogaus gyvybę,
kai reikia apginti kitas esmines žmogaus gyvenimo vertybes,
jo garbę ir orumą, pagrindines jo asmens teises.
Iš dokumento puslapių dvelkia gili pagarba ir meilė žmo
gaus asmeniui, ištikimybė tiesai, kuri yra vienintelis pilnai ir
galutinai žmogų išlaisvinantis veiksnys. Naujasis popiežiaus
dokumentas "Familiaris Consortio" bus nepamainomas įran
kis rankose tų, kurie nori tarnauti šeimai, padėdami jai pil
niau įvykdyti Dievo Kūrėjo planą ir atlikti savo misiją šiuolai
kiniame pasaulyje.

F.ÀBRICA
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LK.BENDRU0MENÉS CHORO KONCERTAS 1980

melodias de lituania
IR KITOS

LIETUVIŠKOS MUZIKOS KASETĖS
PARDUODAMOS

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJOJ

CHUVAS

Guarda Chuvas de todos os tipos./para homens, senhoras e crianças.

DR. JONAS NICIPORCIUKAS
CIRURGIÃO DENTISTA
CROSP. 6049

Mini-sombrinhas. tipo Italiano e Alemão

R.Cap.Pacheco Chaves 1206 fone

Vicente Vitor Banys Ltda.

R. Itapeva. 49 - Cj. 35
Rua Coelho BarradasU04 - V. Prudente • Fone: 274-0677

Res.: 2744386
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fone: 28&-4770
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GRAŽIAI PRAĖJO LABDAROS
PARENGIMAS
Praeito šeštadienio popietėje (balan
džio 17 dieną), Šv. Kazimiero parapi
jos salėje įvyko LABDAROS PAREN
GIMAS kun. d-ro A. F. Bendoraičio
veiklai paremti.
Rengėjų Komitetas dėkoja D ievų ų
kad viskas įvyko pagal skelbtą progra
mą,šeimyniškoje aplinkoje, labdaringumo dvasioje.
Bingo lošimui buvo gauta tiek ir tiek
puikių fantų (prendas), taip, kad dalis
jų dar liko kitam, panašiam pobūviui,
pramatomai 'Testas Juninas" progoje.
"Lietuvių D-ras Scweitzer" - kun.
d-ras A. F. Bendoraitis dabar laukia mū
sų kolonijos atstovų atsilankymo pas Jį,
galimai š.m. liepos mėnesio vidurkyje.
Ta proga pamatomos veiklos 20-mečio "Padėkos Mišios" ir paminklinio lie
tuviško koplytstulpio, prie "Gerojo Ga
nytojo" ligoninės pašventinimas.
Jei kas dar iš mūsiškių norėtų bet
kaip paremti kun. d-ra A. F. Bendorai
čio labdaros darbus, šio 20-mečio pro
ga, tesikreipia j Šv. Kazimiero Parapijos
raštinę, tel. 273-0338.

1 ALa Šaka 1B

garb ES leidėjas
KUNIGAS DR. ANTANAS MILIUS
75-to gimtadienio proga

Gerbiame sukaktuvininke širdingai sveikiname,
linkime geros sveikatos, gausios Dievo palaimos
ir širdingai dėkojame už paramą spaudai.
Administracija
s®

M

Nuoširdžiai sveikiname
Kun. dr. Antaną Milių laimingai pasiekusį 75-nius metus, lin
kime jam geros sveikatos ir gausios Dievo pfelaimos.

Brazilijos Lietuvių Kunigų Vienybė
M

LIETUVOS PASIUNTINYBĖ
PRIE ŠV. SOSTO
Roma, 1982, kovo mėn.16 d.

J. M. Ponui
Jonui Tatarunui,
Pirmojo Pietų Amerikos Lietuvių
Bendruomenių Pirmininkų Suvažiavimo
Pirmininkui,

Lucija BANYTĖ "Gintaro" vadovė
suorganizavo būrelį jaunimo dalyvauti
■ Velykų procesijoje lietuviškais rūbais.
M’ Lipas ir F. Bacevičius dalyvavo pro
cesijoje su būreliu jaunųjų skautų.

Didžiai Gerbiamas p. Pirmininke,
Diplomatijos Šefas, šiuo metu nega
iHl

JUOZUKAS L. BUITVYDAS, Algir
do ir Marilenos Kučinskaitės Buitvydų
jauniausias sūnus balandžio 13 d. atšven
tė savo 12-tąjj gimtadienį mokyklos
- draugų bei giminių tarpe. Buvo seneliai
Magdalena ir Povilas Buitvydai, dėdė
Jonas su šeima, teta Helena ir kūmai
Braz bei Magdalena.
Daug laimės ir sėkmės Juozukui.
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MARCELĖ ADULIENÉ

luodamas, mane įgaliojo labai nuošir
džiai padėkoti Tamstai ir visiems Suva
žiavimo dalyviams už jam maloniai at
siųstus sveikinimus, kurie dar kartą jro
do, jei to bereikėjo, tamprų ryšį tarp
Lietuvių Bendruomenės Pietų Ameriko
je ir Lietuvos Diplomatinės Tarnybos.
Šis ryšys ir Bendruomenių nuolatinė

Velykų dieną atšventė savo 69-tą gim
tadienį. | jos namus Lapoj susirinko ne
mažai giminių ir draugų. Buvo sūnus
parama yra Lietuvos diplomatams ne
Albertas su šeima, Vacys Putvinskas su
tik vertinga, bet ir būtina.
šeima, Povilas, Magdalena ir Elena Buii
Šia proga m in. S. Lozoraitis linki
vydai,
Petras
Žarkauskas,
Povilas
ir
On
ABC Koresp.
Brazilijoj gyvenantiems lietuviams ir iš
Pipirai, Alfonsas Kublickas, Streitų šei
kitur atvykusioms jų svečiams daug sėk
LITERATŪROS BŪRELIO susirinkimas ma, Robertas ir Reinaldas Putvinskis si
mės jų darbuose ginant Lietuvos reika
įvyks balandžio 24 d. 19 vai. pas pp Jo žmona, Jakiūnai ir Litas su šeima.
lus ir karštai sveikina juos savo ir visos
Sukaktuvininkė visus dosniai pavaiši •
ng ir Vėrę Tatarūnus, Av. Zelina 1135
Diplomatinės Tarnybos vardu.
no, o svečiai ją palinksmino dainom rr
Tel. 637344.
Su gilia pagarba
šokiais. Poniai Marcelei linkime daug
laimės ir ilgiausių gyvenimo metų tarp
UŽSIMOKĖJO UŽ "ML"
Stasys Lozoraitis Jr.
sūnų, anūkų ir draugų.
L ie tu vos A ts to vas p ri e
Jonas ŠEPETAUSKAS
2.000,00
ABC
Koresp,
Ona VILIMIENĖ
7.500,00
Adelia STANKEVIČIUS
Kardos
1.500,00
30-TOS DIENOS MIŠIOS
Leonardas MITRULIS
3.000,00
už a. a. VINCĄ KULIEŠIŲ
Jonas MASYS
2.000,00
bus atlaikytos š.m. balandžio 25 d. sekmadie
Petras GEZEVIČIUS
1.500,00
nį 17 vai. šv. Kazimiero parapijos koplyčioje.
Petras ir Adelia ŠUKYS
2.000,00
Visus gimines, draugus, pažįstamus ir cho
Emilija LAUCEVIČIUS
1.500,00
ristus širdingai kviečiame dalyvauti.
Antanas NAVICKAS
1.500,00
Bruną BALTADUONIS
2.000,00
Joteikų šeima
Veronika NIZEVIČIENĖ
2.000,00

